Mesto Senica
Mestský úrad v Senici
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
_________________________________________________________________
Sp. zn.: P 38867/2019
Oznámenie o vybavení petície

Petíciu podal:
Osoba určená na styk s mestom:
Predmet petície: Petícia za nepovolenie letnej terasy počas letnej sezóny tj. v každom
z nasledujúcich rokov na Robotníckej ulici podniku Club 61.
Petíciu prešetrovali:
JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia
Mgr. Natália Mináriková, právnička, majetkovo právne oddelenie
Obdobie prešetrovania petície:
15.10.-06.11.2019
Výsledok prešetrenia:
Obsahom petície je žiadosť, aby nebola povolená prevádzka letnej terasy v podniku Club
61 na Robotníckej ulici v Senici.
Užívanie terás pri reštauračných zariadeniach je osobitným užívaním verejného
priestranstva podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady.
Podľa § 36 zákona č.582/2004 Z. z. obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä
miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane,
prípadne rôzne sadzby podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce,
náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
Podľa čl. 30 všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č.53 o miestnych daniach
(ďalej len „VZN“) v bode A/ odst. a) a b) je upravená sadzba za užívanie verejného
priestranstva pri reštauračných a iných zaradeniach – terasy.
Podľa čl. 32 VZN daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom ukončenia užívania verejného priestranstva.
Prevádzkovateľ zariadenia Club 61 oznámila na predpísanom tlačive zámer užívať verejné
priestranstvo pred zariadením
Club 61 ako letnú terasu vo výmere 16 m2 v období od 09.08.2019 do 15.09.2019. Následne
mesto Senica rozhodnutím č. 1503012812/2019 zo dňa 09.08.2019 vyrubilo daň za užívanie
verejného priestranstva v sume 121,60 eur, ktorá bola mestu Senica uhradená.
Užívanie verejného priestranstva bolo ukončené 15.09.2019. V súčasnosti dotknutý subjekt
neoznámil zámer užívania verejného priestranstva.

Z uvedených dôvodov sa petícii

n e v y h o v u j e.

V Senici dňa 08.11.2019
primátor mesta Senica

.

Oznámenie bolo vypracované v 2 rovnopisoch, ktoré obdržia:
1x pre centrálnu evidenciu petícií
1x pre zástupcu

